
 

  )١(



 

  )٢(

الطبع للناشرحقوق حمفوظة
التراث وخدمة للدراسات الثقايف اإلبداع مركز

ـ١٤٢٣الثانيةالطبعة م٢٠٠٣–ه
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القرآين املطلع
الرحيم الرمحن اهلل بسم

الكَوثَر أَعطَيناك ِإنا ِلربِّك. ﴿ فصل
اَألب. واحنَر هو شاِنئَك تر﴾ِإن



 

  )٦(



 

  )٧(

 اإلهداء
 

األفاضل شيوِخي  ..إىل
السَّلَف  ..بِقيَِّة

اخلَلَف يف الطريِق  ..وأمثلِة
األرض ـارق مش يف املهاجِر اإلماِم أحفاِد وإىل

ا مغار  ..ويف
مناذِج على التَّعرُِّف يف الراغبني ـفينِة((وإىل السَّ

هلَك عنها ختَلف ومن جنَا رِكبها من  ..))اليت
 

 املُؤلّف
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بيناته حمكم يف القائل للّه صدقُوا﴿: احلمد ِرجالٌ املُؤِمِنني ِمن

ـا وم ينتِظر من وِمنهم نحبه قَضى من فِمنهم علَيِه اللّه عاهدوا ما
تبِديال العظيم] ٢٣: األحزاب[﴾بدَّلُوا اللّه  .صدق

والسال باحلكمةوالصالةُ اللّه إىل وداعيها اخلري الناِس ِم معل على م
احلسنة ـفات.. واملوعظة الص إىل ـدوِتها وق ـة األم ـذه ه سيِِّد

ـه.. املستحسنة آل ـى وعل ، اللّه عبد بن حممِد سيِدنا املتقني إماِم
ـابعني الت ـى وعل ، امليامني الغر صحابته وعلى ، الطاهرين الطيبني

ب هلم التابعني الدينوتابع يوم إىل اتِّباٍع وصدِق  .إحساٍن
ـن اب ـدين الع ـوبكر أب مواله عفو إىل الفقري العبد فيقول وبعد
ـاً وطن احلضرمي نسباً العلوي املشهور علوي بن بكر أيب بن علي

ومعاناةً جتربةً العصري مشربا الصويفّ مذهباً أَظْلَم: الشافعي ملا إنه
العص حميط يف وانعدم اجليلالزمان، تعريف ـاء-ر أبن من خصوصاً

حضرموت يف-حمافظة ـوا محل الذين ، وشيوخهم رجاهلم بتاريخ
ـيَّ عل أشار ، والوالية والتقى اإلميان وراية ، اهلداية مشعل الوطن

املعاصر للجيل أكتب أن املخلصني اإلخوة خمتصرةً((بعض ))سلسلةً

ذُ رؤوا إذا الذين ، األفاضل الشيوخ تاريخ يكونعن وأن ، اللّه ِكر
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ـى عل يفوت ال كي ، وأسلوبه العصر بلسان التراجم هذه عرض
بني الصلةُ ولتظل ، املتقدمني ومعاناة جتربة من االستفادةُ املتأخرين
ـوز رم ـكِّ ف على الشباب وملساعدة ، أصوهلا على قائمةً األجيال

شِحنت اليت ، األوائل الشيوخ وأحوال أخبار من كتباملعجم ا
حمرياً لغزاً الشباب نظر يف وصارت ، القدمية . التراجم

التراجم هذه كتابة يف وبدأت ، األمر هذا يف باللّه استعنت وقد
ـن ب حممد بن النقيب عيسى بن أمحد اللّه إىل املهاجر باإلمام مبتدئاً

العريضي املبارك.. علي النسب  .إخل
ش على التراجم عرض يف أقتصر ـام((خصياِتولن اإلم أحفاد

ـاء))املهاجر العلم ـن م ـثٍري ك إىل ـأتعرَّض س إنين بل ، وحدهم
حضرم وادي أهل من ـلفوالفضالء الس ـة ملدرس ـتمني املن وت

،الصاحل ـرمي الك لوجهه خالصاً عملي جيعل أن تعاىل اللّه وأسأل ،
ا املنهج على السائرين لعباده وخدمةً ، النعيم جنة إىل ،ومقرِّباً لقومي

ويل الوكيلواللّه ونعم حسيب وهو ،  .التوفيق
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بن حممد ابن النقيب عيسى ابن املهاجر أمحد الشريف السيد هو
ـِن زي ـيٍّ عل ابن الباقر حممد ابن الصادق جعفر ابن العريضي علي
ـ طال أيب بن علي اإلمام ابن السبط احلسني اإلمام ابن بالعابدين
وسلم وصحبه وآله عليه اللّه صلى املصطفى بنت الزهراء .وفاطمة

 
 

،))البصرة((مدينةيفعيسىبنأمحداملهاجراإلمامولد بالعراق
ـد حتدي يف ـون املؤرخ اختلف وقد ، وذَووه أهلُه يقيم كان حيث

كتابه يف شهاب ضياء حممد السيد املؤرخ كتب ، ـا((والدته ماإلم
، : )١())املهاجر ـالتحقيق ب املهاجر ِسنَّ علمنا فيما أحد يذكر مل

ضاعت فقد عجب وال ، ضاعت قد بذلك ختربنا اليت املراجع فلعل
لعلنا ضئيل بصيٍص من لدينا مبا نستنتج ولكنا ، جداً كثريةٌ مراجع

احلقيقة من جانباً  . نصادف
ت ومقارنٍة واستنتاٍج حبٍث بعد قال وبعضمث أوالده بأعمال ارخييٍة

                                        
كتابه) ١( املهاجر((راجع  .١١٩ص))اإلمام
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عام: شيوخه كانت املهاجر السيد والدة أن  .٢٧٣يبدو
مقدمِة يف كتب فقد جندان بن أمحد بن مل سا البحاثة السيد وأما
ـره وعم البصري النابلسي من مسع املهاجر أن إىل يشري مبا مسنده

عام والدته فتكون ، سنوات  .٢٧٩أربع
رعاية حتت البصرة يف ـهاونشأ عن عرب ، علميةً دينيةً نشأةً أبويه

يف الشاطري أمحد بن حممد ـرمي((السيد احلض ـاريخ الت ))أدوار

يف: بقوله ـاء وعلم ونقباء أئمة من وأعمامه آبائه بني املهاجر نشأ
، ـاء العلم بكبار متوج بلد ويف ، والفضل والنبل بالعلم تزخر بيئة

حديث من ذاك إذ اإلسالمية العلوم وأدبفدرس ـه وفق ـري وتفس
ـك ذل أهل بثقافة وتثقف ، أولئك على العقلية العلوم إىل وتاريخ
ـاه تق ـى عل ـرون واملعاص القدماء املؤرخون أمجع وقد ، العصر

 .) ١(وصالحه
املتنوعة والعلوم بالثقافات زاهراً عصراً املهاجر اإلمام عصر وكان

و واألدب ـك والفل والفلسفة واللغوية الشرعية ـوفكالعلوم التص
من مجلة عن املهاجر اإلمام روى كما ، وغريها احلسابية والرياضة

                                        
احلضرميأدوار((راجع) ١(  ) .١٥٦: ١())التاريخ
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عنهم روى وممن ، آخرون عنه وروى ، زمانه ـده: علماء من ابن
ـه ولقي ، ـري البص والنابلسي ، النَّسائي وعبدالكرمي ، األصبهاين

عام بالبصرة الدُّواليب ـافظ٣٠٦احلافظ واحل ، ـاعد ص ـن واب ،
، ،اآلجرِّي ـري البص املعمر العويف زكريا بن حممد بن اللّه وعبد

، ـبهاين األص ـعيد س ـن ب ـد وأمح ، ـي العراق ـار احلف وهالل
، ـدادي البغ النسيب القاسم وأبو ، احلصصي القاسم بن وإمساعيل

وغريهم زياد، بن  .وأبوسهل
زاخر العصر هذا كان فاوكما والثقافات ـاقدبالعلوم أيض كان

للفنت ـنيمسرحاً وب ، والعسكرية الفكرية والصراعات واحلروب
ـرُّق تفَ رأى بل العامة، والباليا احملن من كثرياً املهاجر رأى ثناياها

احل سوء ورأى ، البلدان يف ـاصالطالبيِّني اخل ـها من عاىن اليت الة
ـىوالعام تتالش ـالمية اإلس الدول يشهد وهو األمر تفاقم وتيقن ،

والسي الفكرية وأحداثوحدتها اجتماعية فوضى إىل وتتحول اسية
 .دامية
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عام الزنج ثورة ،٢٢٥بدأت املهتدي العباسي اخلليفة عهد يف

ـن م وغريهم والعراقيون البصريون قاساه ما املهاجر السيد فقاسى
بنكباٍت البصرة وأصيبت ، بدأت)١(أهوال فقد القرامطة فتنة أما ،

عاممن البحرين،٢٧٨ذ يف املهدي بن حيىي نفسه مسى رجل بزعامة

                                        
قرية) ١( يف األزارقة من خارجيٍّ رجٍل بقيادة البصرة فرات يف الزنوج ))ودريفن((ثار

يف))لول((امسه ـيس الق ـد عب قبيلة من ، الرحيم عبد بن علي نفسه ويسمي
األ يف مث ، ـدالبحرين العبي حترير إىل ودعا ، ،حساء ـواحيها وض ـرة البص يف

شوكته، وقويت شأنه فعظم ، إليه وانضموا مواليهم تركوا حىت م قلو واستمال
مث ، املهتدي عهد يف البصرة إىل عاد مث ، واحدةً سنةً هناك وأقام بغداد إىل سار مث

عام املعتمد ـا٢٥٦حاربه وم ـرة البص ـايل أه واضطر ، الزنج صاحب فانتصر
مغادرة إىل سنةجاورها البصرة على الزنج واستوىل ، ـثريا٣٥٧ًالبالد ك وذحبوا

ـاب كت ـك ذل يف وراجع ، املدينة يف النار وأشعلوا مسجدها وخربوا أهلها من
. ٢٢-٢١ص))املهاجر((

وقد: وقال ، جداً ضئيلةٌ املدينة يف كانت اليت احلاميةَ أن الزنج ساعد مما إن
واحلزازا احلزبية الضغائن تمزَّقَتها كانت املدينة أن ويبدو ، العصبية عصبيةًت عاين

الربعيني بني شيعة-طائفيةً سنية-وهم وهم السعديني ))املهاجر((راجع. وبني

عام. ٢٣ص الزنج أمر عاماً؛٢٧٠وانتهى عشر أربعة استمرت دامية معارك بعد
طويالً زمناً استمرت الشنعاء الفتنة هذه آثار  .ولكن
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حىتوعمل ، اجملتمع طبقات كافة يف مبادئهم نشر على أعوانه مع
ـوارج اخل بفتنة اخلليفة انشغال وساعد ، اخلليفة جنود يف نشروها

البالد يف ومتكنهم انتشارهم سرعة على  .والزنوج
من احلقبة تلك يف البصرة عانت ـاوهكذا حرمه ما والفنت احملن

ـك تل من املهاجر اإلمام رأى وكم ، والسالم الطمأنينة من نصيبها
و البصرة مدينة على أنالفظائع إىل ـب ش أن ـذ من ـه كل العراق

 .)١(كهل
 

 
ـاجر((كتابعلىذيلهيفنوحبناللّهعبداملؤرخأشار ))امله

امل٣٧ص اإلمام شهود حياتهإىل من العصيبة املرحلة هذه يف هاجر
مل العا أحناء كافة إىل العراق من العلويني .تفَرُّق

ـذلك ب ـالم اإلس انتشر إذ ، كثريةٌ منافع التفرق هذا يف وكان
إىل ومنهم اهلند بالد إىل هاجر من فمنهم ، كثرية أقطار يف التفرق

الصني وحدود األقصى الشرق جزر إىل ومنهم   . سومطرة

                                        
ا) ١( صاملصدر .٢٩-٢٧لسابق
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)١( 
ـوم عل ، باملتناقضات مليء جو يف اإلمام هذا شخصية تكونت
، وصراع ورعب وخوٍف داميٍة حوادثَ جبوانب وفلسفات وآداب
ـثرية الك السفن يشهد كان بل ، وزراعي جتاريٍّ نشاط إىل إضافة
البض من جيلبونه وما م حمصوال ومعهم األقطار شىت من ائعالقادمة

البشرية واجلنسيات  .والسلع
النفسوعزةاحملتدشرفأسرتهحياةجمرىيفيشهدكانكما

                                        
كتاب) ١( ذيل يف نوح بن اللّه عبد مثاله))املهاجر((كتب  :ما

والده وكان ، متموال عاملاً ، املكانة رفيع حمتده كرم على املهاجر أمحد كان
املنورة باملدينة ولد ، أبيه أوالد أكرب علي بن حممد وجده ، لألشراف نقيباً عيسى

سنة وتويف البصرة إىل انتقل ـر٢٠٣مث جعف ـام اإلم ابن العريضي علي وجده ،
أوالد أصغر كان ، املدينة من أميال أربعة على بلدة العريض إىل نسبةً ، الصادق
حبركته قام حينما مبكة جعفر بن حممد أخيه مع خرج طفل، وهو والده وتويف أبيه
إىل ـل ورح ، ـالعراق ب ـه حركت قاد حني زيد بن حممد بن حممد ومع ، هناك

ـةخرا املدين ـن م جميئه يلتمسون الكوفة أهل إليه وكتب البصرة إىل وجاء سان
عام تويف عنه، يأخذون زمناً ا وأقام إليها فقدم البيت٢١٠املنورة، هذا ومن ،

ـي، الروم وآل ، ـائر احل أهل من العجمي بنو ومنهم املختص بيت العريض آل
العريضي حممد بن عيسى إىل املصدر. وينتهون صراجع .٤٥-٤٣السابق
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ـعواجلاهاملاليةالثروةجانبإىل،الضمريونقاء ـوباً،الواس مش
عيسىبنحممدهوأخوهذا،الشجاعةوألوانواالستقامةبالتقوى
 .البقاعوفتحوااجليوشقادواالذيناألبطالأحد
 

 
اختاذ على حتثه املهاجر اإلمام صدر يف جمتمعةً األسباب تضافرت
تربة على املتالحقة الفنت رياح من وذويه ذريته به حيفظ حاسٍم قراٍر
ـه اللّ ـالد ب إىل العراق من اخلروج قرار وكان ، اخلصيب العراق

ف ، املستحيل أو الصعب بالقرار ليس منالواسعة الطالبيني من كثري
ـن م عديدة أرجاء إىل الفنت تفاقم خالل هاجروا قد وأسرته أهله

مل .العا
فيه يأمن الذي املالئم البديل عن يبحث املهاجر اإلمام كان لقد
ـت حرك ـدار األق أن ويبدوا ، العلوية وذُرِّيَِّته البشرية تِركَِتِه على

احلج إىل أسرته من ببعٍض لريحل  .ازدواعيه
يف ـه رغبت مكنون هلم وأباح ، وأقاربه أسرته أفراد املهاجر مجع
، ـرائن الق ـح وأوض األسباب عليهم وعرض البصرة عن الرحيل
ـاع أوض ترتيب سبيل يف العدة يعدون وأخذوا رأيه وأقروا فوافقوه



 

  )١٨(

اهلجري العام أثناء يف اهلجرة وكانت ، واملتخلفني ٣١٧املهاجرين
املدي إىل البصرة املنورةمن .نة

باللّه املقتدر خالفة إبان البصرة من القافلة ٣٢٠-٢٩٨خرجت
وهم ، وأتباعهم النبوي البيت آل من عدد  :وفيها

عيسى-١ بن أمحد اللّه إىل املهاجر  .)١(اإلمام
العريضي-٢ احلسن بن اللّه عبد بنت زينب  .زوجته
املهاجر-٣ أمحد بن اللّه عبد  .ابنه
البنني-٤ ـدأم حمم ـن ب ـى عيس بن حممد ـةبنت زوج

                                        
منذ) ١( عيسى بن أمحد اإلمام على املهاجر لقب إطالق على جيمعون املؤرخون يكاد

ـن ب حممد السيد كتب ، حضرموت يف استقر مث احلجاز إىل العراق من هاجر أن
يف الشاطري البصرة : ))األدوار((أمحد من هاجر فألنه باملهاجر تلقيبه سبب أما

ألسباب حضرموت أتباعهإىل ودين دينه سالمة على االطمئنانُ أمهها ، إصالحيٍة
أئمة عند معتاد شيٌء فهي ، ِبدعاً اإلمام هذا من اهلجرة تكن مل و ، آمن موضع يف
إىل ـة مك ـن م فهاجر وسلم عليه اللّه صلى الرسول بدأ أن منذ النبوية األسرة

ح وجهه اللّه كرم طالب أيب بن علي اإلمام وتاله إىلاملدينة، احلجاز من هاجر ني
بن زيد واإلمام علي بن احلسني كاإلمام بعده من وأحفاده بنوه تبعه وقد العراق،
ـن ب املثىن احلسن بن احملض اللّه عبد بن الزكية النفس وحممد ، احلسني بن علي

وأخو السبط األااحلسن جد وإدريس إبراهيم مه ـ وغريه ، ـرب املغ يف ـة دارس
 ) .١٥٦: ١())األدوار((. كثريون



 

  )١٩(

أمحدعبد بن  .اللّه
امللقب-٥ أمحد بن اللّه عبد بن  .))بالبصِري((إمساعيل
اللّه-٦ عبيد بن سليمان بن حممد ـرافالشريف األش جد

 .)١(األهادلة
القُ-٧ أمحد جدالشريف ـدميي قُ آل ـراف أواألش ، دمي

 .)٢(دمييبنوالقُ

                                        
ـن) ١( ب ـد حمم بن علوي بن عيسى بن اللّه عبد بن سليمان بن حممد الشريف هو

ابن الباقر حممد ابن الصادق جعفر ابن الكاظم موسى اإلمام ابن عون بن مححام
العريضي  .إخل.. علي

كتابه يف األهدل احلسني ابن الطاهر احملدث علي السيد ذكره ـة((هكذا بغي
أالطالب طالبملعرفة بن علي معناها))والد بعضهم قال ، شريف لقب واألهدل

أي ، عن. األقرب: األدىن الروي((انتهى ـة) ١٢٤: ١())املشرع ذري وتنتشر ،
اليوم إىل اليمن مشال يف املذكور سليمان بن حممد  .الشريف

ـن) ٢( م ـهم عن تفرع وما القدميي بين إىل والتراجم األنساب كتب بعض أشارت
رسالةالذر ومنها الفاطمية((ية، واألنساب املصطفوية ـيد))السرية الس ـة للعالم

وفيها املكي، السقاف الرمحن عبد بن سردد: علوي بوادي احلسنني أبناء مجلة أن
داناها ،: وما الصويف وبنو ، وبنوالويل ، أمحد وبنو ، الشجر وبنو ، القدميي بنو

ا وبنو ، العرب وبنو ، إمساعيل ،وبنو ـر البح ـو وبن ، ـديق وبنوالص ، جلرويف
الشاح وبنو ،  .وبنوالثلج



 

  )٢٠(

ا-٨ اإلمام ـه،ملهاجرحاشية موالي ـهم من ـرداً ف سبعون : وهم
ـعد، س ـن ب اللّه عبد بن وخمتار األزدي، اللّه عبد بن جعفر

األصهباين فرج بن  .وشويه
ـن م ـدة املعتم الطريق كانت إذ ، الشام طريق القافلة سلكت
واندثرت اندرست وقد ، األمن مضطربة املقدسة البالد إىل العراق

واحمل والربك والعيون ـااآلبار كم ، ـافرين املس لراحة املعدة طات
الطريق لسلوك الناس ا يهتدي اليت العالمات  .)١(اندثرت

و ، تبوك طريق من قادمة املنورة املدينة إىل القافلة ـزوصلت لن
ـام وأق ، املنورة باملدينة كان ممن وذويه أقاربه عند معه مبن املهاجر

هو العام وهذا ، كامل عام وقد٣١٧مدة ـعيد، الص على شهد

                                                                                     
ـن ب يوسف بن حسن بن يوسف بن حسن جيمعها قبيلة عشرة ثالث فهذه
ـن ب ـس إدري بن آدم بن علي بن حسني بن اللّه عبد بن مل سا بن حيىي بن حسن

اجلواد حممد بن الرضاحسني علي الكاظماىبن موسى ـادقابن الص جعفر . بن
صراج السابق املصدر  .١١ع

إذ) ١( ، الرشيد هارون زوجة زبيدة إىل نسبةً زبيدة درب تسمى القافلة هذه كانت
الطريق هذه خدمات وتأمني إلصالح الطائلة األموال ا حيا يف أنفقت قد كانت

عام ص٩٠املمتدة السابق املصدر راجع الطريق٤٩-٤٨، هذه اندثار وكان ،
املت اخلليفة عهد  .وكلبعد



 

  )٢١(

مكة إىل القرامطة دخل احلج موسم ففي ، عظاماً وأحداثاً فتناً العام
ومحلوه مكانه من األسود احلجر انتزعوا كما ، الفساد فيها وعاثوا

 .)١(معهم
عام من الثاين النصف إىل٣١٨يف معه مبن املهاجر اإلمام توجه

األ احلجر غري من والكعبة العام ذلك وحج ، ـانمكة فك ، ـود س
احلجر مكان أيديهم يضعون  .احلجاج

حجاج من جبملة املهاجر اإلمام التقى احلج موسم ـهائمويف الت
، ـه وأخالق ـه بعلم وامتلؤوا ورافقوه به فابتهجوا ، وحضرموت
، ـذاك آن حضرموت أرض على املسيطرة اخلوارج بفتنة وأخربوه

بذلك فأوعدهم إليهم اخلروج منه  .وطلبوا
 

 
ـامناملرحلةهذهيفحضرموتكانت ـتتارخيه ـأثريحت ت
ـاضبناللّهعبدأتباعوهماإلباضية، ـديإب ـان،امل أولوك

                                        
ـن) ١( م حنواً خالياً موضعه وبقي ، هجر إىل ومحلوه األسود احلجر القرامطة انتزع

قائلني أعادوه مث ، سنة وعشرين اللّه: اثنني مبشيئة ورددناه ، اللّه بقدرة . أخذناه
ص السابق  .٤٩املصدر



 

  )٢٢(

،األمويحيىيبناللّهعبديدعلىاهلجريالثاينالقرنيفظهورهم
احلقنفسهيلقبوكان  .)١(بطالب

تارخيه يف املسعودي عنهم ب: كتب ـبالدوحلق ب ـوارج اخل قية
الوقت هذا إىل إباضية فأكثرها العام: أي-حضرموت، ٣٣٢إىل

تارخيه تأليف وبني–عام بينهم فرق اخلوامنوال من إىلربعمان ج
الوقت ـ. هذا  .اه

أن إال ، ـنة الس ـل أه وكذلك ، سائداً اإلباضي املذهب وبقي
إليه وصل حىت حضرموت عموم يف للخوارج كان ـامالتأثري اإلم ا

 .املهاجر

                                        
اخلو) ١( من مجاعةٌ ومعه التارخيية الفترة تلك يف احلق طالب فاكاظهر ، ـحوارج تس

يف ـتبكوا واش ، املكرمة مكة وهامجوا ، صنعاء ملكوا مث ، ونواحيها حضرموت
من مجلة مع األعور وقُتل ، اخلوارج زمية انتهت حىت األمويني مع دامية حروب

عام دمشق إىل برؤوسهم وبعث ـه١٣٠رجاله تنت مل فتنتهم ولكن ـع. ؛ راج
ص السابق  .٥٢-٥١املصدر



 

  )٢٣(

 
املهاجر((كتابهيفشهابضياءالسيدكتب ـه))اإلمام مثال : ما

ـه نفس وهو ، ثروة ببلد حضرموت فليست غايته الثروة كانت لو
حاجزاً وليكون ؟ اخلارجية ِنحلةَ لينافح ذهب فهل إذن ، ثرياً كان

الذين القرامطة  يتقدمون؟أمام
كانت واحلوادث به أحاطت اليت الظروف أن مالواقع ـ أه من

ح اليت ودينههتدالدوافع بنفسه ناجياً وطنه ترك ـن﴿.. إىل تكُ أَلَم
فيها فتهاجروا واسعةً اللِّه ـونَ((وحديث،﴾أَرض يكُ أَنْ يوِشك
ش ا يتبع غَنم ِم املُسِل ماِل بِديِنهاجلبافعخري يِفرُّ القَطِْر ومواقع ِل

الِفتن  .)١())من
، ـتقبل املس ـب حج ـب الثاق بذكائه املهاجر اإلمام اخترق لقد
فجعل ، الصواب إىل اللّه فأرشده ، النافذة بصريته بنور الستار واستشفَّ

إىل هجرته من له للناساللّه وهداية إشعاع ثروة ثروتهحضرموت مع ،
بىن اليت كمااملالية ، الزمان أفسده مما كثرياً وأصلح أيضاا به اللّه هدى
اخلوارج طريٍق،غالة ونور هدايٍة علَم للجميع  .وكان

                                        
السابق) ١(  .٥٦صاملصدر



 

  )٢٤(

 
ـيمن ال ـوب ص ميمِّماً احلجاز أرض من امليمون الركب خرج

فخي مظهٍر يف أخرى إىل قريٍة من ينتقل ، ،السعيد عظيٍم وموكٍب ٍم
ـة احلرك أعضاء نفوس يف فعلها تفعل والقدر القضاء أمور وبدأت
إىل ـه نفس ـو ف األهدل سليمان بن حممد السيد فهذا ، املباركة

اليمن ائم من املراوعة قرية يف ـزول ـد)١(الن أمح السيد وذاك ،
ال خيتار ـزالقدميي سن بوادي ـوندرول ليك ، ـهائم الت تلك من د

ـاربإ وانتش ـوي النب البيت آلل مظهراً تعاىل اللّه ـهمااًرادة لذريت
 .املباركة

بلغ حىت أخرى إىل بالد من رحلته واصل فقد املهاجر اإلمام أما
اجلُ أهلُقرية وكان ، دوعن بوادي ـتبيل البي آلل ـبني احمل من ها
اللّهالنبوي شاء ما وإرشادهم وتعليمهم األهايل إكرام بني ومكث ،

                                        
كتاب) ١( يف ـو : ٤٩ص))املهاجر((جاء وه ، ـيمن ال إىل ـدل األه بين جدُّ قَِدم

ف ، سليمان بن ـزحممد ـىتن ح ـله نس وانتشر ، الفقيه بيت قبلي املراوعة قرية ل
ـز إىلن بعضهم وانتقل ، حسني وأبيات وزبيد والفخرية سهام وادي بعضهم ل

 .حضرموت



 

  )٢٥(

أن اله و اهلجرين إىل انتقل مث ، ـامث((ميكث ـة))اجلع قبيل ـن م
سنِّيُّوندالصَّ وهم ،  .)١(ف

م مشار اختالف على الناس استجالب يف املهاجر اإلمام وبدأ
ـة مظل ـت حت والتحابب والتآخي التماسك إىل يدعوهم ومبادئهم
ـة مجاع ـيهم إل جاء فقد ، اخلوارج منهم وكان ، اجلامعة اإلسالم
ـايخ املش قام كما ، يديه على وتابوا وأخالقه بدعوته وتأثروا منهم
إىل والوقوف ، املهاجر اإلمام بنصرة اهلجرين سكان عفيف آل من
هلم املهاجر اإلمام محل وقد ، ومدافعني ومستفيدين مستمدين جانبه

وصدقهم جلميلهم والعرفان الود  .)٢(غاية
اهلجرين يف املهاجر اإلمام ،وابتىن ـوم الي إىل ـره أث زال ال داراً

مواله إىل وهبها مث وعقاراً خنيالً عن))هيوش((واشترى انتقاله قبيل
 .اهلجرين
ـزو جن بين بقارة اهلجرين عن خروجه بعد بقربريشل الواقعة

ـه اللّ إىل الدعوة أهلها بني ونشر ، سنيون آنذاك وأهلها بور، قرية

                                        
وسط) ٢( موقعاً اهلجرين ـنتعترب م ـدةً ممت قراهم كانت حيث ، الصَّدف قرى من اً

سدبة يلي وما واَألحروم عندل إىل دوعن وادي  .أواسط

كتاب) ١( النصرة هذه إىل ص))املهاجر((أشار راجع ، موثوقة مصادر عن  .٥٧نقالً



 

  )٢٦(

ك مع اللّه إىل ،الدعوة ا ـداو وب ا جفا على والصرب األخالق مال
احلُسيِّ قرية إىل انتقل ـمى)١(سةومنها تس زراعيةً أراضي واشترى ،

قرية))صوح((  .))بور((بأعلى
، هناك القبائل غالب املهاجر اإلمام حول التفَّ املرحلة هذه ويف

اخلو مجاعات سوى مبذهبه والتأثر دعوته اتباع عن يتأخر مل ،و ارج
إقناعهم يف راغبا بكليته حنوهم املهاجر اإلمام اجته  .وهلذا

 
، عظيماً تارخيياً حدثاً حضرموت إىل املهاجر اإلمام دخول كان
حضرموت أهل أما ، اليمن مشال يف زياد آلل ذاك إذ احلكم وكان

                                        
مكسورة-احلُسيِّسة) ٢( مشددة حتتية بينهما املكررة السني وفتح احلاء ـ-بضم يوه

وسي ترمي بني ـتؤقرية وكان املهاجر، استوطنها ترمي، من مرحلة نصف على ون
أراضي أكثر ا واشترى عامرة، والبئر))سوح((مدينة فيها املعروفة القلعة وهي ،

بنِولْالع علوي اجلليل السيد حفرها مشهورة البئر وهذه بور، مدينة بأعلى اليت ية
وطوا املهاجر أمحد بن ـنعبيداهلل م احلجارة كل على امسه كتب كبار حبجارة ها

انظر املدماك، وهو األعلى، .١١٠ص))املهاجر((اجلبل
ـى عل كان ا خرا أن املؤرخون ذكر وقد ومهجورة، خراب اآلن واحلسيسة

الصَّ عيسى بن عقيل سنةِبيد  .٨٣٩رايت



 

  )٢٧(

إباض حضرموت أهل كل يكن مل و ، باألمر مستقلني وإنفكانوا ية
ـٍة أزمن يف القطر تعمُّ تكاد اخلارجي باملذهب القائمني سلطة كانت
ـى عل الترمييون اخلطيب وآلُ فضل أيب آلُ وكان ، متقطعٍة قصريٍة

العهد ذلك اإلسالمي مل العا يف املنتشرة احلق .مذاهب
ـة واملوعظ ـة باحلكم اإلباضية ويناظر حياور املهاجر اإلمام بدأ

موا ويالحق ـاتاحلسنة، الفئ بقية تأثر من مستفيداً ، انتشارهم قع
وسيلةً النبوي واخللق اهلدوء أسلوب ومتَّخذاً ، بدعوته االجتماعية
ـدل اجل ـون يقبل ـوارج اخل وكان ، املخاصم الستجالب ناجحةً
، املسائل خمتلف يف العلماء ويناقشون مذهبهم حول والرد واألخذ

اإلق يف السبق قصب املهاجر لإلمام واحلجةوكان .ناع
ـم : ١٢٣ص))ألدوارا((يفالشاطريالسيدكتب أ ويظهر

فيما-اخلوارج: أي- مذهبهم حول والرد واألخذ اجلدل يقبلون
ـاجر امله ـام اإلم مع هلم وقع كما ، السِّلِْمية بالطرق عليه وما له
استعمل فإنه ، اهلجري الرابع القرن أثناء يف العلوي عيسى بن أمحد

ـرموتمعه حض يف ـطتها بواس ونشر واالقتناع اإلقناع طريقة م
شيئاً حضرموت من األباضي املذهب توارى حىت ، السين املذهب
ـال األعم يف ـافعي الش املذهب فعمَّها ، عنها رحل أن إىل فشيئاً



 

  )٢٨(

العقائد يف األشعري واملذهب ،  .واألحكام

 
ـنيتضارب ب املسلحة املواجهة مسألة حول املؤرِّخني روايات ت

فبعض ، أخرى جهة من اخلوارج فئة وبني جهة من املهاجر اإلمام
، الفريقني بني الناجز الفيصل ويعتربه املسلح الصدام يثبت املؤرخني
فينفي آخر فريق وأما املهاجر، أنصار يد على اخلوارج زمية وذلك

بل التصادم هذا مستحيالحدوث  .ويراه
يف الشاطري السيد ـر) ١٥٠: ١())األدوار((كتب ذك أن بعد
للخوارج املهاجر اإلباضيني: مواجهة وبني بينه يقع فلم ذلك ومع

وال ، ـدينا أي بني اليت التارخيية املراجع تفيد كما مسلح صدام أي
ـض بع سطره وإن ذلك من بشيء جيزم أن املؤرخ الباحث يستطيع

حضرموت تاريخ يف كتبوا الذين  .)١(املعاصرين

                                        
ب) ١( اللّه عبد العالمة السيد كتبه ما إىل الشاطري السيد يفيشري ـقاف الس حممد ن

على القوية((تعليقاته األشواق ـارك))رحلة مع بوقوع فيها صرح فقد ، لباكثري
وقال ، وبينهم بينه بب: يقال: حربية وقعت فاصلة معركة ـانإن ك عندما حران

إثرها على املهاجر وانتقل ، األباضية شوكةُ فيها انكسرت باهلجرين مقيماً املهاجر



 

  )٢٩(

ـاب كت يف ـوح ن ـن ب اللّه وعبد شهاب ضياء حممد السيد أما
حبران))املهاجر(( معركة إىل أشاروا ـد)١(فقد تأكي دون ـن ولك

املعركة هذه قيام صحة يثبت الذي النقل  .ملصدر
فيقول اللّه عبيد بن الرمحن عبد السيد زال: أما ـا م أي–إنه

األباضية–املهاجر خدود أضرعوا حىت احلجج م يقارعو وأوالده
أيضا بذلك وكتب ، م أصوا املهاجرإ: وأخفتوا شوكةن أضعف

مل ـا الع ـاله ت مث ، االستدالل صحيح من عليهم أورده مبا األباضية
مل سا بصري: يعين-الشيخ ـزفأ-ابن ـ ـفلن أس إىل ـة البدع ل

                                                                                     
قا إىل اهلجرين جمن بين ـاطريشرة الش قال ، ـه: ري ب ـلت اتص ـين أي-ولك

به-السقاف يأِت فلم التارخيي املصدر بذلك ليتفضل املوضوع يف له  .وكتبت
مل و ـاس العط حسن بن أمحد املرحوم تعليقات إىل املادة هذه بعضهم ونسب
ـوان دي على حيىي بن عقيل بن حممد العالمة تعليقات ويف ، األصلي املصدر نعلم

سنة حدود إىل بعده من وبنوه وأنصاره هو بأنه تصريح شهاب ـاتلوا٦٠٠ابن ق
أن من ذلك من استنتج ولعله ، مصدره على أطلع مل و السالح تركوا مث اإلباضية
بنص، إال ذلك إثبات ميكن ال ولكن ؛ والنضال للقتال السالح محلوا إمنا العلويني

تقليد عادةً السالح حملُ يكون قد ـنفسإذ ال عن للدفاع أو ـن. ية م ـهى انت
احلاشية) ١٥٠: ١())األدوار((  .يف

ِك) ١( من ا سكا سدبة وقرية اهلجرين بني صحراء  .ندةحبران



 

  )٣٠(

املقدم الفقيه عززمها مث  .مرتبتها،

 
ـذر ب ـى عل واحلاضر املاضي يف األقالم حملَة من البعض دأب

والريب ـذهالشكوك ه ومن ، النبوي البيت بآل يتعلق ما كل يف
ـاحبها ص على الشريفة الدوحة إىل االنتساب يف الكالم الشكوك
يف ـر ينحص هؤالء من البعض غرض ولعل والسالم، الصالة أفضل
ـبعض ال ـا وأم ، عليه غبار ال مطلب وهذا ، والتيقن التأكد رغبة

ا هذا أهل مقدار من احلَط مطلبه فإمنا حسداًاآلخر م ونكايةٌ لبيت
ـاً أقوام ـريقني الف كال من اإلسالمي التاريخ عرف وقد ، وتشفياً

.وأقالما
توثيق على احلرص كل حريصاً املهاجر اإلمام كان السبب وهلذا
وكان ، حضرموت إىل العراق من خروجه قبل ساللته ونسب نسبه

ا ـان بإمك وكان ، وحسبا نسبا البصرة يف معروفاً ـوارجاإلمام خل
لو النسب هذا يف يطعنوا أن حضرموت يف املهاجر واجههم الذين
ـذكر ت مل ـل ب ، جلحوده وسيلة ال ولكن ، سبيال لذلك وجدوا
وال ـرة البص يف وجوده إبان املهاجر نسب يف طعنا التاريخ مصادر



 

  )٣١(

علماء بعض طلب وإمنا حضرموت، إىل مث احلجاز إىل خروجه بعد
امل اإلمام موت بعد مصادرحضرموت من بنيه لنسب تأكيداً هاجر

ـراق الع إىل جديد بن حممد بن علي احملدث اإلمام فرحل معتربة،
النسب صحة يؤكد مبا .ورجع

ـدم : ))تارخيه((يفخمرمةأبوالشيخاملضمارهذايفكتب ق ملا
مث ، أنكروه وما بالفضل حضرموت أهل له اعترف عيسى بن أمحد

إق أرادوا ذلك بعد م ادعوهإ ملا توكيدا البينة إذ)١(امة بترمي وكان ،
ثالث جديدذاك بن حممد بن علي احملدث اإلمام فسار ، مفيت مئة

الشريفة بالنِّسبة ورجع العراق  .إىل
ـب النس صحة علموا قد حضرموت أهايل أن هذا من ويستفاد
ـىت ح نسبه بإثبات يطالبوه مل و ، عليه يعترضوا فلم املهاجر لإلمام
، متأخراً اإلشكال نشأ وإمنا ، كاخلوارج لدعوته معارضاً كان من
ـام اإلم ـودة ع بعد القطعي بالدليل تبني أن بعد زال أن لبث ما مث

                                        
اللفظة) ١( هذه الباحثني بعض ادَّعوه((اعترب عليها))ما وبىن ، النسب صحة يف طعنا

وال رمساً احلق من حيمل ال جائراً حكماً املغرضني ـذهبعض ه أن واحلقيقة ، امساً
ـه توهَّم ما بقدر ، إثباتا وال نفيا حتمل ال فهي صاحبها غرض كان مهما اللفظة

حجة غري على  .البعض



 

  )٣٢(

ـاجر امله ذرية اتصال صحة بربهان جديد بن حممد بن علي احملدث
بأهداب التعلق إال للمغرضني ذلك بعد يبق مل و ، الشريفة بأصوهلم

امل والظنون ـتالوهم البي هذا مقدار من احلط منها يلتمسون ريضة
 .املبارك

يف ـهاب بإس ـوع املوض هذا طاهر بن علوي السيد تناول وقد
مبجلة املطولة مقاالته العلوية((إحدى : فقال) ٩٥: ٢/٣م())الرابطة

ـد حمم ابنه وبقاء بالبصرة وأقارب له أسرة ووجود املهاجر ومكانة
و علي أبناء وكذلك أمواله واحلسنيعلى حفيدهاحلسن وذهاب ،

عبد بن جديد مثالسيد ، األقارب وزيارة األموال تلك يف للنظر اللّه
ـن م ـدول الع ومسارعة ، جديد بن حممد بن علي السيد ذهاب
ـدة واحلف ـاء األبن واستثمار النسب بصحة الشهادة إىل العراقيني
ـوان أخ ووجود ، طويلة سنني بالعراق أمواهلم ريع من حبضرموت
، ـهم بين املستمرة والصالت ، بالعراق املهاجر السيد أعمام وبين
ـى عل دليل ذلك وكل ، باليمن قدمي وبين األهادلة السادة ووجود
ـن ب حممد بن علي للسيد بالسهل وليس ، وشهرته النسب ثبوت
ـن ع ـدا بعي آبائه وفاة من سنني بعد النسب هذا يثبت أن جديد

ثابتا النسب يكن مل لو ـدالعراق ول ـا علي فإن ، بالبصرة معروفا



 

  )٣٣(

اتصال على كانوا ولكنهم ؛ جديد بن حممد والده وكذا حبضرموت
حينم وأجدادهم آبائهم ذهبوامبواطن  .)١(ا

بتحقيق والتاريخ واألنساب املشجرات علماء من مجلة قام وقد
ـع واملراج الكتب ذلك يف وصنفت ، املهاجر اإلمام ذرية أنساب

منها :العديدة
جنم-١ احلسن أبو احلجة للنسابة واملشجر ، واملبسوط ، اجملدي

عام تويف ، البصري العمري علي بن حممد الغنائم أيب بن علي الدين
٤٤٣. 
٢-، العبيديل جعفر بن حممد للعالمة خمطوط ، األنساب ذيب

سنة  .٤٣٥تويف
الكربى((-٣ الطالب ـال))عمدة مج عنبة ابن النسابة للعالمة

الداووديال مهنا بن علي بن احلسني بن علي بن أمحد  .دين
ال-٤ خري أنساب يف العنربية الفتوحالنفحة أيب ابن للعالمة ربية
سنةأيب إىل عاش ، الكاظمي حممد  .٨٥٩فضيل

طالب((-٥ وأيب اللّه عبد إىل ينتسب من مبعرفة الطالب ))حتفة

                                        
 .٦٦ص))املهاجر(() ١(



 

  )٣٤(

احل بن حممد اللّه عبد أيب املؤرخ ـي،للعالمة املك السمرقندي سني
سنة  .٩٩٦تويف

املتوىف-٦ شدقم بن ضامن للعالمة احلياض وزالل الرياض زهر
 .١٠٨٥عام
عنبةالو الزبيديبن املرتضى ـذاواإلمام ه يف مستقلتان رسالتان

يف ـة احلديث الدراسات ومن خمطوطتان، تزاالن ما الشريف النسب
النسابة العالمة كتبه ما املضمار الكافالسيدهذا علي بن سقاف

تعاىل اهلل البيت((كتابرمحه آل أنساب حول كتبه))دراسة وما
أمحدالعالمة بن حممد الراوي((الشاطريالسيد ـى))تزويد عل ردا

اإلعالم أجهزة يف تكلم للنسب .منكر
ـة األم يف ـر تنخ اليت والعلة ومتداول، كثري املراجع هذه وغري

التو قلة بسبب ـةليست األمان ـياع لض ـا وإمن املراجع، وندرة ثيق
ـت، البي آل ـة مجل لدى ممقوت استعالء مع اخليانة أهل واستعداء
ـن م م ـ غريه ـل مث ووقوعهم الشرعية، ثقافتهم مستوى وضعف
ـة املنطق ـزت غ ـيت ال االستشراقية، الثقافات تأثري حتت أضدادهم

. اإلسالمية



 

  )٣٥(

و وصرب طويل جهاد ـروفبعد بظ واحتكاك جتربة وطول عناء
مبنهجه اهلل إىل الدعوة قواعد املهاجر اإلمام أسس حضرموت واقع

وح السنة، أهل مذهب حضرموت يف ورسخ ـاملتفرد، ـالَمَّ هَءأبن
ـةوتالمذت وعدال ـدأ املب سالمة يقبلوا أن املرحلة تلك أهل وكافة ه

يف مرضياً راضياً مواله مل عا إىل وانتقل وأربعنياملقصد، مخس متام
ـروف املع ـرقي الش احلُسيِّسة شعب يف ودفن للهجرة، مئة وثالث

ـ مخدم((ب اليوم)١())شعب إىل ومشهوراً معلوماً يزل مل .الذي
ـام اإلم ضريح على شيدت وقد الشعب، ذلك الزائر ويالحظ
ـفله، أس ويف اجلبل أعلى يف حوهلا اليت واملالحق القبة تلك املهاجر

يف العالمةودفن السيد األدىن ـهأمحداحلائط علي وشيدت احلبشي،
احلبشي وآلل خارجها، يف متعددة أضرحة وهناك أخرى، قبة أيضاً
تقام وكانت القدم، منذ الشعب ذلك على متوارث وإشراف عالقة

د ذكرى قائمةخيف طويلة مدة ظلت سنوية زيارة املهاجر اإلمام ول
اآلن أعيدت ولكنها انقطعت؛ يفمث إليها وأضيف حمدودة، بصورة

                                        
السابق) ١( عن١١٧صاملصدر  .))شرعامل((نقال



 

  )٣٦(

الزيا١٤٢٢عام بعض ـ ـدتده عق ـث حي للعصر، املناسبة ات
ـرموت، حض إىل ـاجر امله اإلمام وصول عن األوىل العلمية احللقة
ـذين ال ـاحثني والب العلم طالب من العديد احللقة هذه يف واشترك
وعلومه وتارخيه املهاجر اإلمام عن علمية دراسات مرة ألول قدموا
ـرات احملاض ـالل خ ـن م ـرموت حض إىل وهجرته انتقاله وآثار
ـل تظ أن نأمل واليت وترمي، سيؤون من كل يف املنعقدة واللقاءات
ـتها أرس اليت القيمة والتارخيية العلمية الصورة يعكس سنوياً تقليداً

والوطن واألمة اإلسالم خلدمة بعده من جاء وما املهاجر .مدرسة



 

  )٣٧(



 

  )٣٨(



 

  )٣٩(

القرآين ٥املطلع
٧اإلهداء

٩ ملقدمةا
املهاجر اإلمام نسب ١١ سلسلة

ونشأته ١١ ميالده
القرامطة وفتنة الزنج ١٤ ثورة

الطالبيني تفرق يشهد ١٥ املهاجر
البصرة يف املهاجر ١٦ شخصية

البصرة من املهاجر اإلمام ١٧ هجرة
وحضرموت التهائم إىل ٢١ الرحلة

حضرموت؟ملاذ إىل اهلجرة املهاجر اختار ٢٣ ا
حضرموت ومرتفعات التهائم بني ما املهاجر ٢٤ ركب

واخلوارج املهاجر ٢٦ اإلمام
واخلوارج؟ املهاجر بني مسلح صدام هناك كان ٢٨ هل

الشريف والنسب املهاجر ٣٠ اإلمام
املهاجر اإلمام ٣٥وفاة

 
 


